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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dari ayat yang

menjelaskan tentang ma’siat dan padanannya dalam al-Qur’an, dengan metode

muqaran antara Tafsir al-Maraghi dengan Tafsir al-Azhar maka dapatlah

diambil suatu kesimpulan.

1. Kata Maksiat berasal dari bahasa Arab, Maksiat, artinya “ pelanggaran

oleh orang yang berakal baligh (mukallaf, istilah fiqh) terhadap perbuatan

yang dilarang, dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh

syari’at Islam”.

2. Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi melakukan perbuatan maksiat

seperti berbisik-bisik dan berbicara rahasia dalam tempat pertemuan dan

tempat pribadimu, janganlah kamu melakukan seperti yang dilakukan

oleh ahli kitab yang kafir dan oleh orang-orang munafik yang sesat dan

berbisiklah dengan yang baik. Berbisik-bisik biasanya membuat orang

lain salah faham, Karena itu sangat tidak dibenarkan Allah sebab bisa

membawa kebencian dan permusuhan. Selain itu dapat membawa

bencana kepada mereka sendiri.

3. Menurut al-Azhar adalah segala bentuk maksiat baik kecil maupun besar

yang dilakukan secara sembunyi atau juga disembunyikan, namun Allah

akan mengetahuinya. Sebab itu orang yang beriman akan berhati-hati dan

akan menjaga keikhlasan mereka lahir batin.
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4. Menurut al-Maraghi al-Fisq adalah kedustaan terhadap pengakuan iman

dengan lidah. Sedangkan menurut Hamka ialah kedurhakaan iman yang

dapat merusak masyarakat.

5. Dzanb menurut al-Maraghi ialah umat yang mandustakan para Rasul.

Sedangkan menurut Hamka ialah mengingkari janji kepada Tuhan

dengan perantaraan rasul-rasul-Nya.

6. ‘Itsm menurut  al-Maraghi ialah dosa yang melampaui batas seperti

syirik. Sedangkan menurut Hamka ialah berbuat suatu maksiat yang keji.

7. Sayyi’ah menurut al-maraghi dan Hamka tidak jauh berbeda, yaitu dosa-

dosa kecil seperti lali dalam shalat.

8. Khati’ah menurut al-Maraghi dan Hamka tidak jauh berbeda ialah

berduat dosa yang tidak disengaja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis harapkan dengan

penelitian ini dapat memberikan informasi bagi setiap muslim dalam

memahami dan menafsirkan al-Qur’an. Dan benar-benar menjadikan al-

Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar dan pedoman dalam

menyelesaikan dan memutuskan suatu persoalan.

Meskipun demikian jika ditemukan perbedaan dari penafsiran yang

dilakukan atau menemukan perbedaan menurut ulama tafsir, maka perbedaan

tersebut jnganlah menjadikan suatu perpecahan ditengah masyarakat. Justru

dengan perbedaan tersebut sebagai suatu hazanah ilmu yang mendapat rahmat

dan anugrah dari Allah SWT atas ilmu yang diberikan.


